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24 kwietnia 2019   

V sesja Rady Gminy
Była to bardzo pracowita sesja, 
radni podjęli 10 uchwał. 
Między innymi została podjęta 
uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości i 
zwolnieniu z obowiązku zbycia w 
drodze przetargu. 
W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na bezprzetargową sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrę-
bie Wyszynki stanowiącej własność 
Gminy Budzyń. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
przyjęcia planu sieci oraz określe-
nie granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych, prowadzo-
nych przez Gminę Budzyń od dnia 
1 września 2019. 
Następnie radni określili zasady 
dotacji celowej na przedsięwzię-
cia z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, kryteriów 
wyborów przedsięwzięcia do do-
finansowania, trybu postępowania 
przy udzielaniu dotacji i sposobu jej 
rozliczania. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej dla spół-
ek wodnych, działających na terenie 
Gminy Budzyń. 

Podjęto także uchwałę w sprawie za-
rządzenia na terenie Gminy Budzyń 
poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodze-
nia za inkaso. 
Następnie radni podjęli decyzję o 
przeprowadzeniu wyborów uzupeł-
niających sołtysa we wsi Prosna. 
W kolejnych uchwałach radni podjęli 
decyzję w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Budzyń na rok 
2019 oraz w sprawie zmiany uchwa-
ły w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bu-
dzyń na lata 2019 - 2024. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej (pożyczka ta przeznaczona 
zostanie na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi gminnej 
w Podstolicach”). 
Podczas sesji złożono sprawozda-
nia z działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych za 2018 rok oraz złożenie 
sprawozdania dotyczącego oceny za-
sobów pomocy społecznej w Gminie 
Budzyń za 2018. 

W czasie obrad sesji radni uchwa-
lili 8 uchwał. 
Między innymi podjęto uchwalę w 
sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi i ustalenia stawki 
opłaty na 1 mieszkańca. W związku 
z tą uchwałą dla właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych ustala się 
następujące stawki opłaty:
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi które są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny 
stawka miesięczna obecnie będzie 
wynosiła 15 złotych od każdego 
mieszkańca;
natomiast stawka za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi które są 
zbierane i odbierane w sposób nie-
selektywny stawka będzie wynosiła 
30 złotych od każdego mieszkańca. 
W kolejnej uchwale radni podjęli de-
cyzję w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowanie przestrzennego 
wsi Budzyń w rejonie ulic Rogo-
zińskiej i Gimnazjalnej. Uchwalenie 
miejscowego planu zagospodaro-
wanie przestrzennego będzie miało 
wpływ na finanse publiczne. Nowy-
mi dochodami gminy wynikającymi 
z ustaleń planu będą dodatkowe po-
datki od obiektów usługowych. 
Następnie radni podjęli uchwałę 
zmieniająca uchwałę w sprawie za-
rządzenia na terenie Gminy Budzyń 
poboru opłat za gospodarowanie 
opłatami komunalnymi w drodze in-
kasa oraz wyznaczenie inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodze-
nia za inkaso. 

W kolejnej uchwale radni zadecydo-
wali o zmianie uchwały w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Bu-
dzyń na 2019. 
Następnie radni podjęli uchwałę o 
zmianie uchwały w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Budzyń na lata 2019 
- 2024. 
W czasie sesji wójt Gminy Budzyń 
przedstawił raport o stanie gminy 
Budzyń za rok 2018. Po przedsta-
wieniu raportu przeprowadzono 
debatę nad powyższym raportem. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie udzielenia wójtowi Gminy 
Budzyń wotum zaufania. 
Następnie przedstawiono sprawoz-
danie z wykonania budżetu Gminy 
Budzyń za rok 2018 wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
tym sprawozdaniu. 
Przedstawiono także opinię Ko-
misji Rewizyjnej o wykonaniu bu-
dżetu Gminy Budzyń w 2018 roku 
wraz z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium oraz przedstawienie 
opinii Regionalnej Komisji Re-
wizyjnej w przedmiocie absoluto-
rium. Po dyskusji nad sprawozda-
niem z wykonania budżetu na rok 
2018 podjęto uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu na rok 2018 
oraz podjęto najważniejszą uchwa-
łę podczas szóstej sesji Rady Gmi-
ny Budzyń dotyczącą udzielenia 
absolutorium wójtowi Gminy Bu-
dzyń za rok 2018. 

28 maja 2019   

Sesja absolutoryjna

Prosna – wybory uzupełniające 
Na terenie sołectwa Prosna w dniu 10 maja odbyły się wybory uzupeł-
niające dotyczące funkcji sołtysa sołectwa Prosna. Nowym sołtysem 
sołectwa została pani Ewelina Mizgalska. Nowej pani sołtys gratuluje-
my i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Wyniki wyborów do Europarlamentu w Gminie Budzyń

KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

KW Wiosna Roberta Biedronia

KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

KW Prawo i Sprawiedliwość

KKW Lewica Razem - Razem, Unia Pracy , RSS

KWW Kukiz’15

suma:

uprawnionych:

frekwencja:

OKW 1 
SP Budzyń 

oś.Wierzbowe 

OKW 2 

 SP Budzyń 

ul. Rogozińska 

OKW 3 
GOK 

Budzyń 

OKW 4 

Sokołowo

Budzyńskie 

OKW 5 

Wyszyny Razem:

32 

56 

290 

213 

15 

35 

641 

1459

43,93%

37 

74 

394 

297 

20 

33 

855 

2014 

42,45%

19 

25 

111 

152 

5 

25 

337 

1238 

27,22%

6 

21 

66 

90 

2 

7 

192 

737 

26,05%

15 

19 

122 

168 

7 

28 

359 

1125 

31,91%

109 

195 

983 

920 

49 

128 

2384

6573 

36,27%

4,57% 

8,18% 

41,23% 

38,59% 

2,06% 

5,37%



3INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINA GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Obchody święta Konstytucji 

3 Maja w Budzyniu  

3 maja 2019 r. odbyły się uroczystości związane ze Świętem Konstytu-
cji 3-go Maja. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy Budzyń oraz poczty sztandarowe i de-
legacje organizacji społecznych i szkół.
Uroczystość rozpoczął przemarsz delegacji oraz pocztów sztandarowych 
do kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli, gdzie odbyła się Msza Św. w inten-
cji Ojczyzny i strażaków. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli ulicami 
Budzynia pod Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie złożono kwiaty. Całe 
obchody Święta Konstytucji 3-go Maja uświetniła swym występem Bu-
dzyńska Orkiestra Dęta. W godzinach popołudniowych na „Olszynkach” 
odbyła się zabawa majówkowa z licznymi atrakcjami dla dzieci.

18 maja br. odbyło się symbo-
liczne otwarcie nowo powstałego 
boiska w Sokołowie Budzyńskim. 
W uroczystości udział wzięli ho-
norowi goście, a wśród nich poseł 
na Sejm RP Krzysztof Paszyk, wi-
cestarosta Powiatu Chodzieskiego 
Julian Hermaszczuk, a także władze 
gminy i przedstawiciele samorządu. 
Na nowo powstałym boisku odbył 
się turniej o Puchar Wójta Gminy, 
pierwszą rozgrywkę wygrała dru-
żyna LZS Sokołowo Budzyńskie, 
która od szeregu lat działa w struk-
turach gminnego LZS. 
Nowo powstałe boisko znajduje się 
w centrum miejscowości. Przypo-
mnijmy, że obiekt ten to nowocze-
sne boisko o sztucznej nawierzchni, 
wielofunkcyjne, na którym można 

rozgrywać gry zespołowe, w tym 
mecze piłki koszykowej, piłki 
ręcznej, piłki nożnej, a także roz-
grywać mecze  w tenisa ziemnego 
oraz inne. Ogólny koszt budowy 
wyniósł ok. 440 tysięcy złotych. 
Udział w kosztach tej inwestycji 
miał także Powiat Chodzieski, któ-
ry dofinansował ją kwotą w wyso-
kości 20 tysięcy złoty, która została 
przeznaczona na zakup wyposaże-
nia. Pozostałe środki na realizację 
tej inwestycji w całości pochodziły 
z budżetu Gminy Budzyń. 
Budowa boiska to realizacja dłu-
goletnich oczekiwań mieszkańców 
wsi Sokołowo Budzyńskie. Liczy-
my, że będzie dobrze służył akty-
wizacji sportowej mieszkańców 
sołectwa. 

Boisko sportowe w Sokołowie Budzyńskim    

Symboliczne otwarcie  

Powstaje boisko przy Szkole Podstawowej Kolej-
ną ważną inwestycją sportową na terenie naszej gminy jest zadanie pod 
nazwą: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bu-
dzyniu”. W ramach tego zadania zostanie wykonane boisko z trawy syn-
tetycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, oświetleniem zewnętrz-
nym i montażem elementów tzw. małej architektury na terenie Szkoły 
przy ul. Rogozińskiej 52. Wykonawcą zadania jest  firma Torakol Raj-
mund Zalewski z miejscowości Koszczały, gmina Dobre (okolice Ino-
wrocławia). Zakończenie  prac to również połowa czerwca 2019 r.
Zamówienie realizowane jest również przy udziale środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach progra-
mu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury spor-
towej”. Kwota umowna przyznanego dofinansowania wynosi 261 ty-
sięcy 500 złotych.  

Okiem fotoreportera

Informujemy wszystkich zainte-
resowanych mieszkańców Gminy 
Budzyń, że w dniu 31 grudnia 
2019 roku kończy się kadencja 
ławników sądów powszechnych 
2016-2019. 
W związku z powyższym, prowa-
dzony jest nabór kandydatów na ław-
ników sądowych na kadencję 2020-
2023 do:
1/ Sądu Rejonowego Poznań – Grun-
wald i Jeżyce w sprawach z zakresu 
prawa pracy (liczba wybieranych ław-
ników – 1). 
2/ Sądu Rejonowego w Wągrowcu 
(liczba wybieranych ławników – 1). 
Ławników wybiera Rada Gminy Bu-
dzyń na podstawie art. 158 - 163 usta-
wy z dnia 27 lipca  2001 r. Prawo u 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
sposobu postępowania z dokumenta-
mi złożonymi radom gmin przy zgła-
szaniu kandydatów na ławników oraz 
wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 
r. Nr 121, poz. 693). 
Termin składania zgłoszeń upływa  
30 czerwca 2019 roku. Zgłoszenia 
prosimy składać w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy Budzyń, ul. 
Przemysłowa 16A w godzinach pracy 
Urzędu. Druk karty zgłoszenia, a także 
wzory druków oświadczeń i listy osób 
zgłaszających kandydata można po-
brać ze strony internetowej BIP Gmi-
ny Budzyń bip.budzyn.pl w zakładce 
„Obwieszczenia” lub w Biurze Obsłu-
gi Klienta Urzędu Gminy Budzyń. 

Zawiadomienie o naborze 
kandydatów na ławników
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Kwiecień to Miesiąc Pamięci Na-
rodowej. W tym roku szczególny, 
bo wciąż trwają obchody stulecia 
odzyskania niepodległości i stule-
cia Powstania Wielkopolskiego.  
W niedzielę 28 kwietnia na poznań-
skich cmentarzach na Junikowie 
i Jeżycach odbyła się uroczystość 
„Chwała zwycięzcom” będąca hoł-
dem dla powstańców wielkopol-
skich szczególnie zasłużonym w 
walkach o wyzwolenie Budzynia. 
Antoni i Wiktor Skotarczakowie 
dowodzili oddziałem powstańców z 
Rogoźna, który 5 stycznia 1919 roku 
wyzwolił Budzyń, zaś Leon Napie-
cek na czele grupy 16 ochotników 
zdobył 7 lutego koło wzgórza Okrę-
glik niemiecki samochód pancerny 
Ehrhardt M17. 
Inicjatorką całego przedsięwzięcia 
była Hanna Danielewicz, prezes 
budzyńskiego oddziału Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz sa-
morządowych: zastępca wójta 
Gminy Budzyń Piotr Jankowski, 
Renata Tomaszewska - przewodni-
cząca rady powiatu obornickiego, 

Lucyna Bełch - prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Rogoźna i członkowie 
tej organizacji, dyrektorzy, pocz-
ty sztandarowe i delegacje Szko-
ły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu oraz 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Wyszynach, a także 
Przemysław Terlecki - dziennikarz 
TVP3, przedstawiciel wojewody na 
100. rocznicę obchodów Powstania 
Wielkopolskiego. Nie zabrakło rów-
nież przedstawicieli Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej Ehr-
hardt M17 z Budzynia, w mundu-
rach i strojach historycznych.
Podczas uroczystości przypomniano 
zasługi powstańców, złożono wią-
zanki kwiatów i zapalono znicze. 
W uroczystości przy grobie Leona 
Napiecka udział wzięła wnuczka 
powstańca Barbara Korzeniewska, 
która podzieliła się z zebranymi 
garścią wspomnień o swoim dziad-
ku. Był to moment, który dostarczył 
wszystkim sporo wzruszeń. Jak ma-
wiał Józef Piłsudski: „Kto nie szanu-
je i nie ceni swojej przeszłości, ten 
nie jest godzien szacunku teraźniej-
szości ani prawa do przyszłości”.

Budzyniacy na cmentarzach w Poznaniu 

„Chwała zwycięzcom” 
23 maja 2019 r. wójt 
Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski razem ze 
swoim zastępcą Piotrem 
Jankowskim byli uczest-
nikami uroczystej gali 
wręczenia wyróżnień 
Ogólnopolskiego Ran-
kingu „Perły Samorzą-
du 2019 r.” , który został 
zorganizowany przez re-
dakcję Dziennika Gazeta 
Prawna we współpracy z 
partnerem merytorycz-
nym, firmą Deloitte. 

Gmina Budzyń z prestiżowym wyróżnieniem  

„Perły Samorządu 2019” 

Podsumowanie siódmej już edycji 
konkursu odbyło się w Gdyni w 
Muzeum Emigracji. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, gminy konkuro-
wały w czterech kategoriach: gmin 
wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, 
gmin miejskich liczących mniej niż 
100 tys. mieszkańców oraz gmin 
miejskich liczących ponad 100 tys. 
mieszkańców. 
Kapituła złożona z niezależnych 
ekspertów, reprezentujących różne 
środowiska, dziedziny życia społecz-
no - gospodarczego, odpowiedzialna 
za przyznanie wyróżnień, w obec-
nej edycji przyjrzała się działalności 
gmin za rok 2018, w następujących 
obszarach: zarządzanie gminą i fi-
nanse, przestrzeń i infrastruktura, go-
spodarka, oświata i wychowanie, 
zdrowie, polityka senioralna, trans-
port publiczny, smart city oraz środo-
wisko i gospodarka odpadami.
Pobyt samorządowców z Gminy 
Budzyń na Uroczystej Gali w Gdyni 
uwieńczony został wielkim sukce-
sem, gdyż w aktualnej klasyfikacji, 
w które uwzględniono ponad 1500 
gmin wiejskich w Polsce, Gmina Bu-

dzyń została uhonorowana IV miej-
scem w oficjalnym ogólnopolskim 
rankingu. W tej kategorii najwyżej 
oceniono gminę wiejską Iława. 
To bezsprzecznie ważny sukces na-
szego samorządu, zwłaszcza że w 
tym rankingu Budzyń wziął udział 
po raz pierwszy. Wszystkie elementy 
składające się na działalność gmin w 
różnych obszarach były stopniowo 
weryfikowane przez ekspertów, do-
piero pozytywna ocena pozwalała 
przejść ocenianemu samorządowi 
przejść do dalszego etapu konkursu. 
W czasie spotkania podawano infor-
mację o wyróżnieniach, przyznawa-
nych w każdej pierwszej dziesiątce 
gmin w danej kategorii. Trzeba tutaj 
wspomnieć, że wśród wyróżnionych 
samorządów w innych kategoriach 
(np. miast powyżej 100.000 ludno-
ści), były między innymi takie duże 
ośrodki jak Poznań (zdobywca I 
miejsca), Gdańsk, Gdynia, Toruń, 
Łódź czy Białystok. Zatem możemy 
śmiało stwierdzić, że Gmina Budzyń, 
nasza „mała ojczyzna”, staje się waż-
nym punkt na mapie współczesnej 
Polski, wymienianym obok innych 
wysoko ocenianych ośrodków. Wy-
soka pozyska w tym rankingu prze-
łoży się z pewnością na rozpozna-
walność Gminy Budzyń w innych 
regionach naszego kraju. 
Okolicznościowy dyplom jest do-
cenieniem zaangażowania  i wielo-
letniej pracy mieszkańców naszej 
Gminy. Przywiezione z uroczysto-
ści wyróżnienie zajmie zaszczytne 
i godne miejsce w siedzibie Urzędu 
Gminy. 
 

W ostatnim czasie Ministerstwo 
Sportu opublikowało listę samo-
rządów, które uzyskały dofinan-
sowanie w ramach Programu 
Budowy Stref Aktywności Fi-
zycznej na terenie naszego kraju. 
Miło nam donieść, że wśród po-
zytywnie rozpatrzonych wnio-
sków znalazł się także wniosek 
naszej gminy. Planowana kwota 

dotacji wynosi 50 tysięcy zło-
tych, a ogólny planowany koszt 
inwestycji sięga kwoty prawie 
150 tysięcy złotych. Po przepro-
wadzeniu odpowiednich procedur 
przetargowych Strefa ta powstanie 
na terenie Osiedla Zielonego w 
Budzyniu, gdzie obiekt ten będzie 
następnym elementem kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego.

Budowa Strefy Aktywności Fizycznej
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Uroczystość w Brzekińcu  

Gminny Dzień Strażaka  

4 maja we wsi Brzekiniec zorga-
nizowano gminne obchody Dnia 
Strażaka, połączone z jubileuszem 
70 lecia jednostki OSP w Brzekińcu. 
Tego dnia uroczyście otwarto wyre-
montowany budynek remizy i świe-
tlicy wiejskiej we wsi Brzekiniec. 
Udział w tej uroczystości wzięli 
komendant powiatowy policji Sła-
womir Sobański, komendant powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
Ryszard Skiba, obecny był także 
dyrektor Biura Zarządu Wojewódz-
kiego OSP w Poznaniu Andrzej 
Jankowski, a także emerytowany 
komendant wojewódzki PSP w Pile 
Andrzej Waligórski, oraz przedsta-
wiciele władz samorządu gminnego 
i powiatowego. Licznie zjawili się 
także mieszkańcy sołectwa. W cza-
sie obchodów padał długo wyczeki-
wany deszcz. 
Przedstawiona została historia jed-
nostki, a gościom honorowym zo-
stały wręczone okolicznościowe 
upominki. Podczas uroczystości jed-
nostka OSP Budzyń została odzna-

czona jako „Jednostka roku 2018”, a 
tytuł „Strażaka roku 2018” otrzymał 
druh Kamil Gapiński. 
Głos następnie zabrał wójt gminy 
Marcin Sokołowski, który przed-
stawił historię remontu kapitalnego 
remizy. Ogólny koszt tej inwestycji 
zamknął się kwotą blisko 897 ty-
sięcy złotych. Udało się nas ten cel 
pozyskać ok. 120 tysięcy w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Dolina 
Noteci” na wsparcie tej inwestycji. 
Z funduszy sołeckich i środków gmi-
ny  zakupiono wyposażenie zaplecza 
kuchennego i część umeblowania za 
kwotę prawie 40 tysięcy złotych. 
Po oddaniu do użytku tego obiektu 
strażacy z OSP w Brzekińcu oraz 
mieszkańcy wsi mogą w godziwych 
warunkach organizować wszelkie 
lokalne imprezy. Remont remizy 
wraz ze świetlicą w Brzekińcu jest 
efektem realizacji wieloletniego pro-
gramu remontów i budowy świetlic 
wiejskich oraz budowy i remontów 
remiz strażackich na terenie naszej 
gminy. 

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego sta-
dionu sportowego w Budzyniu    Do połowy czerwca 
zgodnie z harmonogramem zostaną ukończone prace związane z realizacją 
największej inwestycji sportowej realizowanej na terenie gminy, czyli przebu-
dowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu (etap I).
Przypomnijmy że prace związane z tą inwestycją rozpoczęliśmy w czerwcu 
2018 roku. Wykonawcą zadania jest w ramach rozstrzygniętego przetargu 
nieograniczonego jest  Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Sławomir 
Lisiewicz ze Stróżewa.
Inwestycja ta realizowana jest przy udziale środków dofinansowania ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach 
pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej „Mały Klub”. 
Wartość dofinansowania wynosi 1 milion 400 tysięcy zł.
Obecnie trwają ostanie zaplanowane prace wykończeniowe, podłączeniowe, 
porządkowe oraz trwają rozruchy technologiczne i teletechniczne.  

Okiem fotoreportera

Ulica Gimnazjalna i droga w Wyszynach   

Kolejne roboty drogowe  
W ostatnim czasie władze samo-
rządowe naszej gminy podpisały 
dwie kolejne umowy z wykonaw-
cami robót drogowych. 
Pierwsza z nich dotyczy budowy 
odcinka ulicy Gimnazjalnej w Bu-
dzyniu, będzie to pierwszy etap tej 
inwestycji. Zgodnie z umową, prace 
będą polegały na ułożeniu podbu-
dowy oraz nawierzchni bitumicznej 
na odcinku 141 metrów bieżących, 
od budynku Szkoły Podstawowej 
do nowo powstałego osiedla wie-
lorodzinnego przy tej ulicy. Wyko-
nawca tego zadania, wyłonionym w 
ramach przetargu nieograniczonego 
spośród siedmiu złożonych ofert, 
jest firma Bimex Sp. z o.o. z Rogoź-
na, za wartość 298 tysięcy złotych. 
Zakończenie inwestycji planowane 

jest w drugim półroczu br. Środki na 
ten cel będą pochodzić w całości z 
budżetu gminy Budzyń. 
Druga z podpisanych umów doty-
czy przebudowy drogi gminnej w 
miejscowości Wyszyny na długości 
ok. 100 metrów. Wartość podpisanej 
umowy to kwota prawie 100 tysię-
cy złotych, w tym przypadku jest 
to inwestycja współfinansowana, 
część kosztów zostanie pokryta z 
funduszu sołeckiego wsi Wyszyny. 
Zakończenie tej inwestycji przewi-
dywane jest w drugim półroczu br. 
Wykonawcą tego zadania jest także 
firma Bimex sp. z o.o. z Rogoźna. 
Inwestycje te to efekt konsekwent-
nej realizacji planu poprawy stanu 
dróg gminnych w tej kadencji samo-
rządu. 

Spotkanie z Leszkiem Millerem 6 maja 2019 roku w 
Urzędzie Gminy Budzyń odbyło się spotkanie władz samorządowych 
z politykiem Leszkiem Millerem - premierem w latach 2001-2004, by-
łym ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz pracy i poli-
tyki socjalnej.

Okiem fotoreportera
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Budowa świetlicy w Wyszynkach 
Trwają również prace związane z wykonaniem zadania pod nazwą 
„Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem najbliższego 
otoczenia we wsi Wyszynki”. Wykonawcą tej inwestycji jest Zakład 
Usług Remontowo-Budowlanych Leszek Janowiak z siedzibą w Ra-
dwankach.
Gmina na realizację powyższego zadania uzyskała pomoc pocho-
dzącą ze środków funduszu Unii Europejskiej na operację typu „In-
westycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umo-
wa o przyznanie pomocy została podpisana w październiku 2018 r. z 
Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a udzielona kwota po-
mocy wynosi 496 tysięcy zł. Planowany termin realizacji inwestycji 
to wrzesień bieżącego roku.  Obecnie zaawansowanie prac wynosi 
ponad 40 procent zakresu rzeczowego objętego zamówieniem. 

Okiem fotoreportera

Dni Budzynia 2019
Piątek, 7 czerwca 2019
19.30 – Koncert Zespołu KOMBII
Support: True Colors Band
Po koncercie zabawa taneczna z DJ Cubase
Sobota, 8 czerwca 2019 r.
13.30 – Mały Bieg Budników
   - Bieg dla przedszkolaków
	 		-	Bieg	dla	Szkół	Podstawowych
14.30 – XX Uliczny Bieg Budników
15.30 – Prezentacje artystyczne:
	 		-	Dzieci	z	Przedszkola	Samorządowego
   - Dzieci z Przedszkola Niepublicznego   
																„Mały	Odkrywca”
	 		-	Budzyńska	Orkiestra	Dęta
	 		-	Zespół	„Tolija”
	 		-	Zespół	„Impresja”	
	 		-	Soliści	ze	Studia	Piosenki	GOK
Od	godz.	18.00	–	IV Budzyńska Noc Klubowa
(udział wezmą: DJ Insane, Nina Suerte, Hazel & 
DaveBo, DJ Drum, DJ Danley, Gazell, Cubase, DJ 
Grammil, Bueno Clinic, TomiiGraj)

Zapraszamy na plac przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury przy ulicy Łokietka w Budzyniu. Wstęp wolny 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu informuje, że w dniach 07 - 
08.06.2019 r. (Dni Budzynia) zamknięta zostanie ulica Wł. Łokietka dla 

ruchu kołowego 07.06.2019 r. (piątek) w godzinach od 19:00 do 2:00 oraz 
08.06.2019r. (sobota) w godzinach od 13:00 do 4:00 z powodu odbywa-

jących się imprez. Dnia 07.06.2019 r. od godziny 7:00 zostanie zamknięty 
parking przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.                               

Za utrudnienia przepraszamy

W ostatnich dniach Wojewoda 
Wielkopolski opublikował osta-
teczną listę 35 samorządów gmin-
nych, które otrzymają dotacje 
w wysokości 50 procent kosztów 
kwalifikowanych w nowo powsta-
łym Funduszu Dróg Samorządo-
wych na rok 2019. 
Wniosek Gminy Budzyń znalazł się 
na miejscu 20 i tym samym nasza 
gmina otrzyma wsparcie z budżetu 

państwa na przebudowę drogi gmin-
nej nr 201553P w miejscowości Gra-
bówka (II etap). 
Dodajmy jeszcze, że w maju władze 
samorządowe naszej gminy złoży-
ły dwa kolejne wnioski w następnej 
edycji tego programu na przebudowę 
ok. 1500 metrów następnych odcin-
ków dróg gminnych. Oczekujemy na 
pozytywne rozpatrzenie wniosków 
przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Fundusz Dróg Samorządowych

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z 
nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, 
współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości 

pogrzebowej Haliny Laskowskiej
a w szczególności mieszkańcom Prosny, Rodzinie, Przyjaciołom, 
Delegacjom, Sąsiadom za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, 

pamięć, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty 
serdeczne podziękowania składa rodzina
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

Dzień Bibliotekarza 2019 

Jak co roku w maju bibliotekarze 
z bibliotek publicznych powia-
tu chodzieskiego świętowali Po-
wiatowy Dzień Bibliotekarza. 
W tym roku gospodarzem uroczy-
stości była Biblioteka Publiczna w 
Budzyniu. W spotkaniu z bibliote-
karzami udział wzięli m.in.: wice-
starosta chodzieski Julian Hermasz-
czuk, przewodniczący Rady Gminy 
Budzyń Zenon Nowicki, zastępca 
Wójta Gminy Budzyń Piotr Jankow-
ski, przewodniczący Komisji Kultury 
Mariusz Ajchsztet, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury Marek Bocheń-
ski oraz przewodnicząca Rejono-
wego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Pile Maria Bochan. Na 
początku uroczystości głos zabrała 
Maria Ganclerz - Dyrektor Bibliote-
ki Publicznej w Budzyniu. Powitała 
przybyłych gości oraz przedstawi-
ła prezentację na temat rozpoczynają-
cego się w Dniu Bibliotekarza Ogól-
nopolskiego Tygodnia Bibliotek. Ma 

on na celu podkreślanie roli czytania 
i bibliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększanie prestiżu 
zawodu bibliotekarza i zaintereso-
wanie książką szerokich kręgów spo-
łeczeństwa. Co roku akcja ma inne 
hasło wiodące, podobnie jak plakat, 
które wskazuje jakie obszary dzia-
łalności bibliotek eksponujemy i co 
chcemy upowszechniać w świado-
mości społecznej. Tegoroczna edycja 
Tygodnia Bibliotek 2019 odbywa się 
pod hasłem: “#biblioteka”. W dalszej 
części uroczystości zabrali głos za-
proszeni goście, przekazując słowa 
uznania dla dorobku i osiągnięć 
bibliotek oraz życzenia dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej. Nie 
zabrakło także podziękowań za wie-
loletnią współpracę dla bibliotekarek 
z bibliotek szkół Gminy Budzyń. 
Spotkanie uświetnił występ soli-
sty Jakuba Herforta – zwycięzcy 
IX edycji programu telewizyjnego 
„Mam talent”.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach     

Konkursy matematyczne
Uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkur-
sie Logicznego Myślenia. 
Przystąpiło do niego 33 uczniów 
klas II – VIII w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy I – III, klasy IV – 
VI oraz klasy VII – VIII. 
Najlepszy wynik w kategorii klas 
I – III, w której wzięło udział 3141 
uczestników z całej Polski, w naszej 
szkole osiągnęli: Adam Warguła (kl. 
III) – 23 miejsce w kraju, oraz Mi-
kołaj Piochacz (kl. II) – 26 miejsce 
w kraju. 
Najlepszy wynik w kategorii klas 
IV – VI, w której wzięło udział 4237 
uczestników z całej Polski, w naszej 
szkole osiągnął Szymon Michalski 
(kl. IVb) – 18 miejsce w kraju. 
Najlepszy wynik w kategorii klas 
VII – VIII, w której wzięło udział 
2606 uczestników z całej Polski, 
w naszej szkole osiągnęli: Zuzanna 

Bondecka (kl. VII) – 31 miejsce w 
kraju oraz Kacper Kasprzyk (kl. 
VIII) – 31 miejsce w kraj. 
Gratulujemy również pozostałym 
uczestnikom, ponieważ wszyscy 
uczniowie naszej szkoły znaleźli się 
w pierwszej pięćdziesiątce według 
rankingu utworzonego przez Cen-
trum Edukacji Szkolnej – organiza-
tora konkursu.
W kwietniu został również rozstrzy-
gnięty Szkolny Konkurs Mistrz Ta-
bliczki Mnożenia. 
W kategorii klas IV pierwsze  miej-
sce oraz tytuł Mistrza Tabliczki 
Mnożenia otrzymał Szymon Mi-
chalski.   
W kategorii klas III pierwsze miej-
sce oraz tytuł  Mistrza Tabliczki 
Mnożenia otrzymał Adam Warguła. 
Drugie miejsce oraz tytuł Wicemi-
strza Tabliczki Mnożenia otrzymał 
Kamil Dzik.  

Uroczystości w Szkole Podstawowej w Wyszynach      

3 Maja i Dzień Patrona  
6 maja uczciliśmy 
Święto Uchwale-
nia Konstytucji 3 
Maja. Odświętnie 
ubrani wysłucha-
liśmy prezentacji 
przygotowanej 
przez Samorząd 
Uczniowski. Tego 
dnia obchodzi-
liśmy również 
Dzień Patrona. 
Główną atrakcją 
była wizyta nauko-
busa, która odbyła 
się  w ramach projektu Nauka dla 
Ciebie, realizowanego przez Cen-
trum Nauki Kopernik wraz z Mi-
nisterstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Wizyta trwała dwa dni. 
Stacje badawcze i eksponaty roz-
stawione zostały na hali sportowej.
Uczniowie mieli możliwość sa-
modzielnego eksperymentowania, 
poznawania świata, dodatkowo 
zjawiska z dziedziny fizyki, biolo-
gii, matematyki pomagali zrozu-
mieć edukatorzy z Centrum Nauk 
Kopernik. Siedząc na wirującym 
krześle mogliśmy doświadczyć, jak 
w praktyce działa teoria zachowa-

nia momentu pędu, trójwymiarowy 
model ludzkiego ciała pokazywał, 
jak jesteśmy zbudowani, a łami-
główki stały się znakomitym trenin-
giem dla mózgu. Na koniec wszy-
scy uczniowie otrzymali „Poradnik 
młodego naukowca” z doświadcze-
niami, które mogą przeprowadzić 
w domu. Wystawa otwarta była 
również dla wszystkich chętnych 
mieszkańców Wyszyn i okolic. 
Odwiedzili ją także uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzyniu 
oraz Zespołu szkolno – przedszkol-
nego w Stróżewie. 

Pozostaw pamiątki dla potomnych! 
Ocalmy od zapomnienia naszą przeszłość... 
W Budzyniu trwają prace przy organizacji  wystaw muzealnych, w nowo 
powstającym budzyńskim muzeum na terenie dawnej szkoły przy ul. 
Dworcowej. Zwracam się z prośbą o przekazywanie eksponatów, które 
pomogą w stworzeniu atrakcyjnych, historycznych kolekcji wystawo-
wych. Zbieram przedmioty od prehistorii do niedawnej współczesności, 
mogą to być przed-
mioty małe, duże w 
tym np: meble ( szafy, 
stoły, krzesła itp.) Za-
interesowanych pro-
szę o kontakt telefo-
niczny na nr 508 794 
385.  Z góry dziękuję 
za wszelką pomoc. 
Hanna Danielewicz
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Członkowie PZERiI w Budzyniu 
spotkali się w dniu 24 maja 2019 
roku na majówce w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu. 
Majówka była okazją, aby uroczyście 
świętować Światowy Dzień Inwali-
dy, który w tym roku obchodzimy go 
pod hasłem „Niepełnosprawni – róż-
ne potrzeby, równe prawa”. Gośćmi 
honorowymi tego spotkania byli, 
między innymi, honorowa przewod-
nicząca Oddziału Rejonowego PZE-
RiI w Budzyniu, Teresa Janiszewska, 
prezes KLubu Seniora w Budzyniu, 
Magdalena Nita oraz sołtys wsi Bu-
dzyń Przemysław Czekała. 
Gości i członków Związku powitała 
przewodnicząca Rejonu Krystyna 
Przywarczak, która przypomniała 
także, że osoby niepełnosprawne po-
trzebują wsparcia, by pozbyć się po-
czucia osamotnienia. Konieczne jest, 
aby władze państwowe oraz samo-
rządowe starały się tworzyć warunki, 
które pozwalałyby na aktywne życie 
osobom niepełnosprawnym. 
W dalszej części spotkania nastąpiła 
degustacja grochówki oraz kiełbasy 
przygotowanej przez panie kucharki 

z Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej. Serwowano także pysz-
ne ciasta, które upiekły członkinie 
Związku. Obecni częstowali się także 
przepysznym chlebem ze smalcem 
oraz kiszonymi, domowymi ogór-
kami. Wszystkim dopisywał apetyt i 
świetny humor, nie obyło się bez tań-
ców. Seniorom można pozazdrościć 
energii, zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. 
Członkinie chóru „Złoty Liść” bar-
dzo aktywnie spędzają czas. W tym 
roku swoimi występami uświetnili, 
między innymi, tradycyjne kolę-
dowanie w Rożnowie i Lubaszu. 
Chór wystąpił również w Kaczorach 
w przeglądzie pod hasłem „Wio-
sna z piosenką”. W dniu 23 maja 
2019 roku nasze rozśpiewane panie 
uświetniły swoim występem piknik 
w przedszkolu „Wesoły Smyk” w 
Chodzieży (na zdjeciu poniżej). 
Apelujemy do wszystkich, którzy lu-
bią śpiewać, by zgłaszali akces do na-
szego chóru. Próby odbywają się co 
czwartek o godz. 16.30 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu. Za-
praszamy do wspólnego śpiewania. 

Krystyna Przywarczak

Z okazji Światowego Dnia Inwalidy     

Majówka seniorów

Plener artystyczny w  Ośrodku Agroturystycz-
nym w Kamienicy Już po raz kolejny grupa artystów ze Sto-
warzyszenia Plastyków „Azyl” spotkała się na plenerze w Ośrodku 
Agroturystycznym Gminy Budzyń w Kamienicy. Plener odbył się w 
dniach od 20 do 24 maja, a podczas jego trwania członkowie malowali 
i rzeźbili  w otoczeniu przyrody. 

Okiem fotoreportera

28 kwietnia koło PZW w Budzy-
niu otworzyło sezon wędkarski 
zawodami o tytuł Mistrza Koła. 
Nad jeziorem Żoń zameldowało się 
13 uczestników. Pogoda sprzyjała 
wędkarzom i po trzech godzinach 
zmagań puchar oraz tytuł Mistrza 
Koła na sezon 2019 powędrował do 
kol. Rafała Zagórskiego (na zdjęciu 
obok) który uzyskał wynik 4240 
pkt. Po zawodach było ognisko i 
plany na cały obecny sezon węd-
karski.

19 maja br., nad jeziorem Żoń spotkało się 12 członków koła PZW  w 
Budzyniu by rozegrać pierwsze w tym roku zawody wędkarskie z cyklu 
Grand Prix. 
I tym razem pogoda sprzyjała wędkarzom w zmaganiach. Po trzech 
godzinach wędkowania okazało się, że pierwsze zawody Grand Prix 
w sezonie 2019 wygrał kol. Rafał Zagórski uzyskując wynik 4900 pkt. 
Wyprzedził on kol. Marcina Sokołowskiego, który uzyskał 3160 pkt. 
oraz kol. Tomasza Łaciaka, który na swoim koncie odnotował  wynik 
2460 pkt. 
Następne zawody z cyklu Grand Prix zostaną rozegrane 16 czerwca nad 
jeziorem Żoń,  zbiórka zawodników godz 7.00. 

*   *   *
Informujemy też, że dnia 2 czerwca koło PZW w Budzyniu, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka, organizuje zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Zbiórka uczestników o godz. 8.30 
nad jeziorem Zbyszewice (od strony cmentarza).   

Prezes Koła PZW w Budzyniu 
Rafał Zagórski

Z życia Polskiego Związku Wędkarskiego   
Walczyli o Mistrzostwo Koła

Pierwsze Grand Prix
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Wyszyny, obchody Dnia Flagi 2 maja 2019 roku w Wy-
szynach świętowano Dzień Flagi. Mieszkańcy oraz zaproszeni goście 
zebrali się przed kamieniem, na którym znajduje się tablica poświęcona 
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, aby uczcić ten szczególny dzień.

1 maja drużyny LZS Gminy Bu-
dzyń rozpoczęły sezon piłki nożnej 
na trawie rozgrywając w Dzie-
wokluczu Gminny Turniej Piłki 
Nożnej młodzieży rocznik 2003 i 
młodsi. 
Przed turniejem rozegrano mecz dru-
żyn kobiet z LZS Dziewoklucz i LZS 
Wyszynki. Wynik meczu 0 : 4 dla 
LZS Wyszynki. Bramki strzeliły: 
Agnieszka Szymańska, Kasia Ga-
lon, Weronika Łuczak i Agniesz-
ka Pielach.  
Po zakończeniu meczu kobiet dru-
żyny młodzieżowe z LZS Dziewo-
klucz, LZS Prosna, LZS Wyszynki, 
LZS Kąkolewice i LZS Sokołowo 
rozegrały turniej systemem każdy z 
każdym, 2 x 10 minut po 8 zawod-
ników w drużynie na dużym boisku. 

Ogółem rozegrano 10 meczy które 
wyłoniły zwycięzców:
I miejsce zajęła drużyna LZS Pro-
sna, która zdobyła 12 punktów,
II miejsce zajęła drużyna LZS Soko-
łowo – zdobyła 9 punktów,
III miejsce zajęła drużyna LZS 
Dziewoklucz – zdobyła 6 punktów,
IV miejsce zajęła drużyna LZS Ką-
kolewice – zdobyła 3 punkty,
V miejsce  drużyna LZS Wyszynki 
– najmłodsza.
Zwycięskim drużynom medale 
wręczali: zastępca Wójta Piotr Jan-
kowski, radna i sołtys  sołectwa 
Dziewoklucz Marzena Walczak, 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS Roman Schlabs.

Gminne Zrzeszenie
LZS w Budzyniu 

              

Pierwsze mecze w Gminny Turnieju 

Otwarto sezon piłki nożnej

Finał Mistrzostw Województwa w Piłce Ręcznej    

Podwójny „brąz” 

Piłka ręczna w ostatnich latach 
rozwija się w Budzyniu prężnie.
Zdobywaliśmy kolejne tytuły mi-
strzowskie na szczeblu Rejonu Pil-
skiego oraz walczyliśmy o czołowe 
lokaty w mistrzostwach Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Ten rok jest 
jednak szczególny, ponieważ repre-
zentacje naszej szkoły, zarówno w 
kategorii „dzieci” jak również w ka-
tegorii „młodzieży szkolnej” do tytu-
łu Mistrza Rejonu Pilskiego dołożyły 
trzecie miejsca i brązowe medale w 
Finałach Mistrzostw Województwa 
Wielkopolskiego w Piłce Ręcz-
nej Dziewcząt. Jest to osiągnięcie 
szczególne, ponieważ są to pierwsze 
medale na szczeblu wojewódzkim 
zdobyte przez nasze dziewczyny 
i to jeszcze w dwóch kategoriach 
wiekowych. To zaszczyt dla naszej 
społeczności sportowej odbierać me-
dale Mistrzostw Wielkopolski w roz-
grywkach Szkolnego Związku Spor-
towego, gdyż co roku do rywalizacji 
przystępuje ponad 270 szkół na te-
renie Województwa Wielkopolskie-
go. Mam pewność, że zdobyte meda-

le zdopingują nasze zawodniczki do 
jeszcze cięższej pracy w przyszłym 
roku i zarówno w kategorii „dzieci” z 
trenerem p. Anną Dajczak oraz w ka-
tegorii „młodzieży szkolnej” z trene-
rem p. Jarosławem Dajczakiem po-
walczą o jeszcze wyższe cele i będą 
godnie reprezentowały Gminę Bu-
dzyń na arenie wojewódzkiej. Zespół 
SP  w kategorii „dzieci” wystąpił w 
składzie: Maria Pentek, Emilia Jani-
szewska, Julia Wlazło, Grasiela Do-
mbek, Martyna Tomczyk, Aleksan-
dra Polcyn, Maria Staniewska, Ilona 
Kosińska, Oliwia Modrzyńska, We-
ronika Kaczmarek, Gabriela Fryska, 
Aleksandra Strzałkowska, Karolina 
Kulwas, Weronika Kubanek. Zespół 
SP w kategorii „młodzieży szkolnej” 
wystąpił w składzie: Dajana Pilarska, 
Izabela Dajczak, Aleksandra Geizler, 
Agnieszka Kamińska, Patrycja Śle-
sińska, Zofia  Geizler, Kinga Dąbro-
wicz, Zofia Janiszewska, Monika 
Czerwińska, Liwia Księżniakiewicz, 
Natalia Kozłowska, Nikola Nowicka 
oraz Wiktoria Gruszczyńska.  

Jarosław Dajczak

Okiem fotoreportera



Wizyta w remizie OSP  
15 maja br. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wyszynach wybrały 
się z wizytą do straży pożarnej. Wszyscy wiedzą, że każdy mały chłopiec 
marzy o tym, by zostać strażakiem. Dlatego wiele emocji i radości sprawiła 
dzieciom ta wizyta. Przedszkolaki oglądały stroje strażaków, sprzęt, nowy 
samochód i jego wyposażenie oraz miały możliwość przymierzenia kasku 
strażackiego. Wóz strażacki zrobił na dzieciach ogromne wrażenie.  
 Nie sposób przy tej okazji było nie wspomnieć 
o zasadach bezpieczeństwa i sytuacjach, w któ-
rych należy zawiadomić  straż pożarną. A jak 
może dojść do pożaru w domu dzieci mogły 
obejrzeć na specjalnym interaktywnym dom-
ku.
Praca strażaka to nie tylko pożary, ale także 
wypadki samochodowe, ratowanie zwierząt i 
mienia – o tym wiedzą nawet przedszkolaki.
Zaciekawione dzieci z pewnością dobrze zapa-
miętały numery alarmowe 112 oraz 998. 
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Przedszkole im. Koziołka Matołka w Wyszynach Witaj Maj, trzeci Maj
30 kwietnia 2019 r. w Przedszkolu w Wyszynach odbyła się uroczystość 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny przygotowały 
dzieci. Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych i 
świadomości narodowej, utrwalanie symboli narodowych (godło, bar-
wy państwowe, hymn narodowy). Przedszkolaki, śpiewały patriotyczne 
pieśni i recytowały wiersze. Była to piękna, pełna radości i dumy naro-
dowej uroczystość. Po apelu przeszliśmy ulicami Wyszyn pod obelisk 
gdzie złożyliśmy hołd poległym za ojczyznę.

Eksperymenty w CNK  
Dzieci z grupy Biedronki i Krasnale 
zostały zaproszone do Szkoły Pod-
stawowej w Wyszynach do Nauko-
busa.
Nasze pociechy mogły bawić się, 
odkrywać, poeksperymentować oraz 
poszukać rozwiązań logicznych za-
gadek.
Doświadczenia dostarczyły dzieciom 
wiedzy oraz sprawiły wiele radości.   

Turniej bośka-kop  

Ostatnia rozgrywka 
Zakończyły się roz-
grywki turnieju gry 
karcianej bośka-kop 
w bieżącym sezonie. 
Ostatni turniej rozegra-
ny został 11 maja br. w 
remizie OSP w Budzy-
niu. Czołowe miejsca 
zajęli: Zenon Janiczak 
(525 pkt.), Andrzej 
Michor (454 pkt.) oraz 
Bogdan Ksycki (448 
pkt.)
Po dziewięciu miesiącach rywaliza-
cji w turnieju najlepszymi okazali 
się: 
1/ Ryszard Geisler – 3830 pkt.
2/ Henryk Pauszek – 3786 pkt.
3/ Roman Starosielec – 3757 pkt.

4/ Wojciech Wierzbiński 
                                   – 3706 pkt.
5/ Zenon Janiczak – 3676 pkt.
6/ Henryk Zbączyniak – 3645 pkt.
Po przerwie wakacyjnej rozpocz-
niemy następne rozgrywki turnie-
jowe. 

Sukcesy młodych lekkoatletów Reprezentacja Szko-
ły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu z sukcesem 
wystąpiła w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego Szkolnej Ligii Lekkoatletycz-
nej. Uczniowie naszej szkoły wywalczyli mistrzostwo Rejonu Pilskiego w 
biegu na 600 metrów dziewcząt (Izabela Dajczak), wicemistrzostwo Rejonu 
Pilskiego w biegu na 600 metrów chłopców (Dawid Szpejer), trzecie miejsce 
w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w skoku w dal (Zofia Geizler).  

Okiem fotoreportera
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Przedszkole im. Misia Uszatka w Budzyniu

„Liski” w Alpakolandzie
Grupa „Liski” wraz z wychowawczynią wybrała się na wycieczkę do 
Alpakolandu w Klotyldzinie. Dzieci mogły poznać życie alpak, miały 
okazję je nakarmić. Świetnie bawiły się na placu zabaw. Na zakończenie 
wycieczki dzieci zjadły pyszną kiełbaskę. Wszyscy wrócili do przed-
szkola z uśmiechami na twarzy. 

Zebranie 
z rodzicami
10 czerwca o godz. 16:00 w 
Przedszkolu Samorządowym im. 
„Misia Uszatka” na os. Wierzbo-
wym 7A odbędzie się zebranie z 
rodzicami dzieci nowo przyję-
tych do przedszkola. Zachęcamy 
wszystkich rodziców/opiekunów 
do przybycia, gdyż poruszane 
będą kwestie związane z organi-
zacją pracy i okresem adaptacji 
nowych przedszkolaków. 

Dni Otwarte w Przedszkolu
Serdecznie zapraszamy do Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszat-
ka” w Budzyniu na Dni Otwarte dla dzieci nowo przyjętych, które zaczyna-
ją po raz pierwszy przygodę z przedszkolem. Zapraszamy rodziców wraz 
z dziećmi na ul. Przemysłową 8 w dniach 12.06. oraz 13.06.2019r. w godz. 
Od 15:00 do 17:00. Prosimy o zabranie dobrego humoru. 

ŚWIĘTO DZIECI
Wszystkiego najlepszego, 
Szczęścia i radości moc, 
Ciepłego słoneczka co dzień.
Kolorowych snów co noc.
Z okazji Dnia Dziecka
najserdeczniejsze życzenia
składa:
Dyrektor, Grono Pedagogiczne 
oraz pracownicy Przedszkola 
Samorządowego 
im. „Misia Uszatka” 
w Budzyniu.

Spotkanie z ekspertami
W ramach zajęć – „Spotkania z ekspertami” poznajemy przedstawicie-
li różnych zawodów oraz odwiedzamy ich zakłady. Do tej pory dzieci 
miały okazje spotkać się z: policjantem, krawcową, podologiem, dietety-
kiem, pielęgniarką, leśniczym, fryzjerką, pszczelarzem oraz listonoszem. 
Dzieci odwiedziły również zakład stolarski (na zdjęciu poniżej, bank, 
sklep budowlany, kwiaciarnię, piekarnię oraz Remizę Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkania, po-
święcony czas oraz przybliżenie tajników pracy danego zawodu.

Od ziarenka do bochenka
Dzieci z grupy „Misie”, „Kotki”, oraz „Liski” wyruszyły na wycieczkę 
do Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, gdzie poznały różne sposoby wy-
twarzania mąki – od czasów rozcierania zboża kamieniami, poprzez 
coraz udoskonalone i unowocześnione urządzenia. Zwiedziły również 
młyn wodny oraz poznały zasady działania wiatraka, czyli młyna wia-
trowego. Po części edukacyjnej przedszkolaki spędziły wesoło czas na 
placu zabaw, a na koniec wykonały wiatraczki. Wycieczkę do Jaracza 
można zaliczyć do bardzo udanych. Dzieci wróciły do przedszkola bo-
gatsi w nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia.

Materiał opracowała Monika Stachowiak
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Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury

Goście z USA z wizytą w Budzyniu 
17 maja grupa obywateli USA, 
znajomi naszego krajana księdza 
Pawła Kryszkiewicza, od lat po-
sługującego na parafii w Camden 
niedaleko Filadelfii w stanie New 
Jersey, odwiedziła naszą gminę w 
trakcie swojej podróży po Polsce. 

Spotkanie zostało zorganizowane w 
Gminnym Ośrodku Kultury, miało 
bardzo uroczysty, a jednocześnie 
familiarny charakter. Wśród wita-
jących amerykańskich był wójt na-
szej gminy, Marcin Sokołowski, a 
także Kapela „Kombinatorzy” wraz 

z Krystyną Świniarską. Kapela w 
przeszłości kilkakrotnie już koncer-
towała za oceanem, właśnie na za-
proszenie księdza Pawła.   
Jak tradycja każe, goście zostali 
podjęci smakowitą kuchnią, spe-

cjalnie dla nich wystąpiła Kapela 
„Kombinatorzy”, Jakub Herfort  
oraz wokalistka ze Studia Piosenki 
Hania Kasperczak. Wójt Marcin So-
kołowski przedstawił zarys historii 
Budzynia oraz rozwój naszej gminy. 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Pasowanie na czytelnika 
Tradycyjnie w ramach ob-
chodów „Tygodnia Bibliotek” 
Biblioteka Publiczna wraz z 
Biblioteką Szkolną zaprasza 
uczniów klas pierwszych na 
uroczyste „Pasowanie na Czy-
telników”. 
W uroczystości, która w tym roku 
odbyła się 13 maja w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury, udział wzięli zaproszeni 
goście oraz licznie przybyli rodzi-
ce i dziadkowie dzieci. Po wysłu-
chaniu kilku zdań na temat zalet 

płynących z czytania książek oraz 
próśb książki wszyscy pierwszo-
klasiści złożyli uroczyste ślubo-
wanie. Następnie każdy uczeń za 
pomocą czarodziejskiego ołówka 
został pasowany na czytelnika. 
Po tej ceremonii 
dzieci otrzyma-
ły w prezencie 
książkę, a wycho-
wawcy klas: Jo-
anna Świergosz, 
Wioletta Stefań-
ska, Wiesława 

Ajchsztet i Danuta Bentkowka, 
odebrały dla nich pamiątkowe 
dyplomy.Uroczystość była prze-
platana piosenkami i wierszami 
o książkach. Na scenie wystąpili: 
Lusia Świerkowska, Mikołaj Nie-
dbalski, Natalka Łasecka, Jaśmi-
na Szejner, Alinka Kawlewska i 
Hania Kasperczak. W przygoto-

wanie części artystycznej włączy-
ły się również mamy i przygoto-
wały ze swoimi córkami Martyną 
i Mają piosenkę „Pociąg do książ-
ki”. Była to niezwykle miła i do-
niosła uroczystość, szczególnie 
dla pierwszoklasistów, którzy 
obiecali, że będą pamiętać o zło-
żonych obietnicach.


